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Realizer cz. II
Krzysztof Górski

Aby wyrysowa ć poprawny projekt przy pomocy Realizera musimy mie ć okre ślony
Algorytm działania programu.  Z do świadczenia wiem że wielu pocz ątkuj ących
elektroników stykaj ąc si ę po raz pierwszy z programem podczas tworzenia
programu robi podstawowy bł ąd nie rysuj ąc grafu b ędącego odpowiednikiem
algorytmu.
Co to wi ęc jest ten algorytm?
Jest to opis działania programu podzielony na stany pracy w które wchodzi
mikrokontroler pod wpływem zdarze ń (warunków). W programie Realizer
zapisuje si ę algorytm graficznie w postaci grafu przy u życiu elementów z
biblioteki takich jak STATE, CONDITION, INITIALSTATE, schemat programu jest
ści śle powi ązany z grafem przy u życiu takich elementów jak STATE INPUT,
STATE OUTPUT. Przykład graficznego algorytmu przedstawiony jest na Rys 1 .
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Aby narysowa ć lub te ż przerysowa ć program, schemat nale ży odpowiednie
elementy pobra ć z biblioteki i umie ści ć na stronie.

W tym celu klikamy przycisk   otworzy si ę okno biblioteki o nazwie
MAIN LIB

podświetlamy element o nazwie Stateinit  i naciskaj ąc przycisk Place
przemieszczaj ąc si ę kursorem pod którym mamy cie ń elementu wybieramy
miejsce na stronie gdzie upuszczamy go naciskaj ąc prawy przycisk myszy. Po
upuszczeniu otwiera si ę okno Edit the value w którym wpisujemy nazw ę
elementu np. START. Wybieraj ąc nazw ę tego elementu jak i innych najlepiej
nie u żywać polskich znaków ze wzgl ędu na to że typowo polskie znaki
pokazywane b ędą jako „dziwne znaczki”. W  ten o to sposób mamy wi ęc na
stronie pierwszy element. Z biblioteki wybieramy kolejny element o nazwie
Condition  który umieszczamy obok poprzedniego i równie ż nadajemy mu nazw ę

powiedzmy  PRACA. Po naci śni ęciu przycisku    mo żemy przyst ąpi ć do
poł ączenia tych elementów. Naje żdżaj ąc na ko ńcówkę elementu powinien si ę
pojawi ć mały krzy żyk i w ty momencie naciskamy przyciskiem myszy, nasza
linia zostaje zaczepiona i prowadzimy lini ę do nast ępnego elementu a ż uka że
si ę krzy żyk na ko ńcówce. W tym momencie naciskamy ponownie przyciskiem
myszy i zostaje zestawione poł ączenie pomi ędzy dwoma elementami. Na pewno
zauważycie że program automatycznie wybiera tras ę przebiegu linii
poł ączeniowej. Nast ępnie wybieramy z biblioteki element o nazwie State
rysujemy schemat grafu korzystaj ąc z poznanych elementów State, Condition.
Jak widzimy w schemacie programu zastosowali śmy dwa wej ścia analogowe z
przetwornikiem AC, jedno wej ście cyfrowe DIGIN  oraz trzy wyj ścia DIGOUT.
Wejście analogowe TEMPERATURA wykorzystywane jest do pomiaru zmian napi ęcia
na termistorze. Natomiast wej ście analogowe POTENCJOMETR dokonuje pomiaru
napi ęcia na potencjometrze zadaj ącym próg zał ączenia grzałki.
Wejście cyfrowe DIGIN ZAŁ/WYŁ  Rys.5 zostało wykorzystane jako

wł ącznik inicjuj ący działanie programu. Wyj ścia cyfrowe DIGOUT Rys.6
steruj ą prac ą zewn ętrznych elementów takich jak diody led oraz przeka źnik
zał ączaj ący obwód grzałki.

   Jak widzimy na schemacie sygnały z przetworników analogowo cyfrowych A/C
Rys.7
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Rys.4  Okno biblioteki Main z list ą elementów do wyboru

Rys. 7
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po przekształceniu na warto ść cyfrow ą  ( binarne słowo o śmiobitowe )
podawane s ą na wej ście A B C  komparatora Rys 8.

Nast ępuje porównanie wielko ści przetworzonej przez przetwornik A/C
TEMPERATURA z warto ści ą cyfrow ą przetworzona przez przetwornik A/C
POTENCJOMETR. Wej ście A okre śla górny próg a wej ście C dolny próg
zadziałania. Warto ść cyfrowa na obydwu wej ściach  w naszym przypadku jest
jednakowa. Komparator posiada trzy wyj ścia w układzie wykorzystali śmy dwa
gdzie warto ść B jest mniejsza od C(B<C)  i warto ść B jest wi ększa od A
(B>A).
Stworzenie programu  przy pomocy REALIZERA wymagało stworzenia graficznego
algorytmu działania procesora tzw. grafu oraz okre ślenia zale żności
logicznych pomi ędzy zdarzeniami. Do tworzenia algorytmu w projekcie
REGULATOR TEMPERATURY użyto  takich funkcji jak:
- INITIAL STATE  (inicjacja stanu czyli pocz ątek działania programu
procesora)

- CONDITION  (warunek)

- STATE (stan)

Z elementem CONDITION powi ązany jest ści śle elementem STATE INPUT .

 Podczas rysowania programu ka żdy CONDITION powinien mie ć nazw ę np.
"GRZANIE"  i tak ą sam ą nazw ę powinien mie ć element STATE INPUT . Tak samo
jest z funkcj ą STATE, ta funkcja zwi ązana jest z elementem STATE OUTPUT i

Rys. 4

Rys. 8
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obie powinny mie ć takie same nazwy. Jak wida ć na schemacie programu zasada
ta została zachowana.

Działanie programu:  pojawienie si ę na wej ściu ZAŁ/WYŁ stanu wysokiego
powoduje wyzwolenie krótkiego impulsu na wyj ściu EDGE Rys.9  oraz na wej ściu
SATEIN GO.

Powoduje to na STATEOUT UKLADWLACZONY pojawienie si ę stanu wysokiego który
podany na wej ście S przerzutnika RS powoduj ąc podanie na wej ścia A bramek
AND logicznej jedynki.
Wszystkie wej ścia A bramek AND s ą poł ączone razem do wyprowadzenia Q
przerzutnika RS odpowiedzialnego za blokowanie tych bramek.
Program oczekuje na nast ępne zdarzenie, spójrzmy na nasz algorytm, mo że to
być KONIEC, GRZANIE, TEMPOK. Spełnienie warunku KONIEC nast ąpi w wyniku
ponownego podania na wej ście ZAŁ/WYŁ stanu wysokiego. Na STATEIN KONIEC
pojawi si ę krótki impuls. Widzimy tu sytuacje gdzie mamy dwa elementy
STATEIN KONIEC i STATEIN GO których wej ścia s ą poł ączone razem Rys.10 .

Mogło by si ę wydawa ć że układ mo że po ponownym podaniu stanu wysokiego na
wej ście ZAŁ/WYŁ przejdzie w stan GO ale tak nie jest. Program zareaguje
tylko na takie zdarzenie jakie wyst ępuje po stanie w jakim jest obecnie
procesor. Daje to nam mo żliwo ść  wygodnego sterowania jednym wej ściem prac ą
całego programu przechodz ąc ze jednego stanu do nast ępnego. Kolejnym
interesuj ącym nas warunkiem jest GRZANIE którego wykonanie powoduje
przej ście programu w stan GRZANIE. Warunek GRZANIE zostanie spełniony w
przypadku gdy w wyniku porównania przez komparator warto ści zadanej
potencjometrem z warto ści ą zmierzon ą na termistorze na wyj ściu komparatora
B<C pojawi si ę stan wysoki. Przej ście w stan GRZANIE powoduje że na
STATEOUT GRZANIE pojawi si ę stan wysoki który jednocze śnie zostanie podany
na wej ście S przerzutnika RS Rys 11 .

Na jego wyj ściu Q pojawi si ę stan  wysoki który poprzez bramk ę AND podany
jest wyj ście cyfrowe DIGOUT steruj ące  prac ą grzałki. Równocze śnie z
wyj ścia Z tej bramki AND zostaje podany na wej ście A  bramki której wyj ście
Z steruje wyj ściem cyfrowym zasilaj ącym diod ę LED. Drugie wej ście B bramki
AND sterowane jest z generatora który generuje impulsy o czasie trwania
0.5s. Powoduje to że kiedy program jest w stanie GRZANIE dioda LED
impulsuje w ka żdym innym stanie dioda nie świeci. Wówczas gdy temperatura
wody  podczas nagrzewania wzro śnie do warto ści temperatury wcze śniej
ustalonej potencjometrem, zostaje spełniony warunek TEMPOK i program
mikrokontrolera przechodzi w stan TEMPOK.
Aby warunek ten został spełniony wówczas gdy  wyniki pomiarów przetworników
A/C  porównane przez komparator dadz ą wynik B>A czyli zmierzona temperatura
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będzie wi ększa od ustawionej o co najmniej jeden. Na wyj ściu B>A
komparatora oraz jednocze śnie poprzez STATEIN TEMPOK oraz STATEOUT TEMPOK
pojawia si ę stan wysoki  na wej ściu R  przerzutnika zmieniaj ący stany
logiczne na wyj ściach Q i Q. Powoduje to pojawienie si ę staniu niskiego na
wyj ściu mikrokontrolera DIGOUT GRZANIE i LED GRZANIE. Na wyj ściu DIGOUT
TEMPOK LED pojawi si ę stan wysoki w wyniku którego zapali si ę dioda TEMPOK.
Nast ępnie program mikrokontrolera oczekuje na ponowne spełnienie którego ś z
warunków GRZANIE, KONIEC i tak w „kółko”.
Teraz gdy wiemy jak działa nasz program mo żemy przyst ąpi ć do dalszych
czynno ści przy tworzeniu programu. Gdy mamy ju ż wszystko wyrysowane nale ży
wszystkie wej ścia analogowe oraz wej ścia i wyj ścia cyfrowe przypisa ć do
fizycznych wyprowadze ń mikrokontrolera.
Kursorem naje żdżamy na jedno z wej ść i podwójnie klikamy w wyniku czego
otwiera si ę okno Hardware connections  jak na Rys. 12 po lewej stronie mamy
spis wolnych wyprowadze ń a po prawej spis wykorzystanych.

Po zaznaczeniu w oknie lewym interesuj ącego nas wej ścia klikamy na przycisk
Connect  i wybrane wej ście jest przenoszone do okna prawego po
przeniesieniu nale ży  koniecznie nacisn ąć Close. W tym momencie zostało
przypisane programowo wej ście na schemacie do fizycznego wyprowadzenia
mikrokontrolera. Tak post ępujemy po kolei z wszystkimi wej ściami i
wyj ściami. Mo że si ę zdarzy ć że chcemy ju ż przypisane wyprowadzenie
skonfigurowa ć inaczej lub usun ąć. W tym celu zaznaczamy wybrane wej ście po
prawej stronie okna i klikamy Discon .
Tak jak ju ż wspomnieli śmy w naszym projekcie u żyli śmy układu ST62T01  w
którym to układzie mamy mo żliwo ść konfiguracji nast ępuj ące typy wej ść i
wyj ść.
Wyjście cyfrowe mo żemy skonfigurowa ć jako:
-  open drain (otwarty dren)
-  push pull
Wyprowadzenia PA1 – PA3 maj ą dopuszczaln ą obci ążalno ść do 20mA reszta wyj ść
do 5mA.
W przypadku wej ść cyfrowych mamy do wyboru trzy rodzaje
-  input no pull up – bez rezystora podci ągaj ącego
-  input with pull up – z rezystorem podci ągaj ącym
-  input with pull up & interrupt – z rezystorem podci ągaj ącym i z

generacj ą przerwa ń.

Usuwanie konfiguracji
wyprowadzenia.

Zaznacz
wyprowadzenie

Zestawienie
wyprowadzenia.

Rys. 12
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Jako wej ście cyfrowe mog ą by ć wykorzystane wszystkie porty mikrokontrolera
PA1- PB7 . Jako wej ście analogowe z przetwornikiem analogowo cyfrowym mog ą
być skonfigurowane tylko cztery wyprowadzenia PB3,PB5,PB6,PB7 . Po
przypisaniu wej ść i wyj ść nast ępnym krokiem jest przeprowadzenie analizy
naszego projektu.
W tym celu nale ży na pasku menu wybra ć Analyse  i polecenie Go  lub

nacisn ąć ikon ę  otwiera si ę okno w którym obserwujemy cały proces
analizy  Rys. 13.

W celu zamkni ęcia okna nale ży nacisn ąć przycisk OK. Podczas analizy
tworzone s ą miedzy innymi wynikowy plik HEX do programowania
mikrokontrolera oraz plik raportu w którym mamy opisane skonfigurowane
wyprowadzenia oraz ilo ść wykorzystanej pami ęci mikrokontrolera.
Kolejnym krokiem po sko ńczonej kompilacji jest sprawdzenie naszego programu
w działaniu na symulatorze.
Program ST-Simulator poznamy w nast ępnej cz ęści kursu.

Krzysztof Górski AVT
Krzystof.gorski@ep.com.pl
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